Regulamin
I. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego platforma.sirsz.pl.
1.2. Serwis internetowy, działający pod adresem platforma.sirsz.pl, prowadzona jest przez konsorcjum w
składzie Spons Iuventa, Uniwersytet Jagielloński, Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB.
1.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z
konta w ramach serwisu internetowego;
1.4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://platforma.sirsz.pl/login/regulamin.pdf
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
II. Zasady korzystania ze Serwisu Internetowego
2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze podstron.
2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
2.4. Właściciel może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również
może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Uzytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy
użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji w serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych innych użytkowników serwisu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela za zachowania niezgodne z
obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w
dobre imię właściciela.
2.5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze serwisu internetowego w sposób
zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest konsorcjum w składzie Spons Iuventa, Uniwersytet
Jagielloński, Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB.

Website usage terms and conditions
I. General rules
1.1 Below you will find website ‘platforma.sirsz.pl’ usage terms and conditions. If you continue
to browse and use ‘platforma.sirsz.pl’ website, you are agreeing to comply with and be bound by
the following terms and conditions of use. If you disagree with any part of our terms and
conditions, please do not use the website or any its content.
1.2 The terms: 'consortium', 'us' or 'we' refers to the owner of the website which is a consortium
consisting from Spons Iuventa (Cracow); Jagiellonian University (Cracow) and Central Institute
for Labour Protection (Warsow). The term 'you' refers to the user of the website or a person
browsing the website.
1.3 The use of the website is subject to the following terms of use:
1.4 Users can access to the Rules and regulations at any time via the link:
http://platforma.sirsz.pl/login/regulamin.pdf , download it and/ or print.

II. Terms of use of the Website
2.1 Registration is a must to start using the website.
2.2 Registration is done by completing and accepting the registration form, which is available at
one of the subpages.
2.3 Usage of any information or materials at the website is completely at your own risk, for
which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure any products, services
or information available through this website meet your specific requirements.
2.4 Consortium deprives you of rights to use the website, and may limit your access to some or
all of the Website resources if:
a) during registration you have provided incorrect, inaccurate, or out-of-date information on the
Website
b) you have infringed on the rights of third parties, especially another Website users
c) you have violated the law or good habits of Internet usage
d) you have acted to the owner detriment.
2.5 Website user is not allowed to use Website content in any way that would violate the
Republic of Poland law.
III. Personal data
The personal data administrator is a Consortium of Spons Iuventa, Jagiellonian University and
Central Institute for Labour Protection.

